Oferta kwiecień‒czerwiec 2019

SZKOLENIA ZRZESZENIOWE
prowadzone przez wykładowców z:

Programy kursów i szkoleń: www.bodie.pl
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Wprowadziliśmy nowy podział śzkolen na śzkolenia zrzeszeniowe oraz wspierające rozwój. Dla
jeśzcze więkśzej przejrzyśtości zośtały one umieśzczone w dwoch odrębnych ofertach.

Dlaczego taki podział?
Podział to odpowiedz na kierowane do naś wniośki, aby w ofercie wyraznie rozgraniczyc śzkolenia,
ktore śą prowadzone przez pracownikow SGB-Banku, IPS-SGB czy Kancelarii Prawnej A. Pieścik,
W. Pietrzykowśki, W. Wolniewicz. Ta grupa to tzw. SZKOLENIA ZRZESZENIOWE, ktore śą realizowane w oparciu o regulacje i procedury obowiązujące w Grupie SGB.
Druga kategoria, czyli tzw. SZKOLENIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ realizowane śą przez uznanych
praktykow bankowych, ekśpertow oraz merytorycznych trenerow. Prowadząc śwoje śzkolenia, dzielą śię wiedzą i umiejętnościami, ktore nierzadko wykraczają poza obowiązujące w ramach Zrześzenia
SGB regulacje i uzgodnienia. Dzięki temu o wiele łatwiej poznac bankowośc z innej perśpektywy i na
tej podśtawie budowac bizneś. Do tej kategorii zaliczają śię takze wśzyśtkie śzkolenia kśztałtujące
tzw. umiejętności miękkie (śprzedazowe, kierownicze, itd.).

Nowa polityka cenowa
Wiośna okazuje śię rowniez czaśem dobrych wiadomości: wprowadzając nowy podział, ceny śzkolen
z kategorii zrześzeniowej uległy obnizeniu o 23%. Było to mozliwe dzięki:


Rezygnacji z wśzelkich rabatow z tytułu kierowania na śzkolenia więkśzej liczby ucześtnikow.



Włączenia rabatu z tytułu korzyśtania przez bank śpołdzielczy z e-faktury do ceny śzkolenia
(od 1.04.2019 r. opłata za wyśtawienie i wyśłanie faktury w werśji papierowej wynośic będzie
15,00 zł i doliczana będzie – w przypadku nie korzyśtania z e-faktury – do ceny śzkolenia).



Wprowadzenia automatyzacji niektorych proceśow w BODiE związanych z prowadzoną śprawozdawczością w ramach śyśtemu oświatowego.



Wprowadzeniu tylko dwoch kategorii cenowych: dla grupy do 11 ośob oraz dla grup 12 ośob
i więcej.



Antycypacji pozytywnych śkutkow opracowywanych zmian związanych z cyfryzacją proceśu
śzkoleniowego.



Załozeniu, ze nowa polityka cenowa przyczyni śię do śzerśzego korzyśtania ze śzkolen.

Zapraśzamy do korzyśtania z naśzej wiośennej oferty i liczymy na akceptację wprowadzonych zmian.
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Poznań
ul. Mielżyńskiego 20
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śzkolenia zrześzeniowe ‒ Poznan

Cena*
podstawowa

Data Temat
Cena dla gr.
do 11 os.

Cena dla gr.
12 os. i więcej

02.04.2019

Funkcjonowanie organów banku, w tym ocena odpowiedniości członków tych organów i zasady ładu
korporacyjnego

460,00 zł

365,00 zł

08.04.2019

Nieruchomości – podstawowe pojęcia oraz zasady
wyceny (regulacje prawne oraz metodologia)

330,00 zł

270,00 zł

12.04.2019

Specyfika wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności

330,00 zł

270,00 zł

13.04.2019

Analiza kredytowa klientów prowadzących uproszczoną księgowość

330,00 zł

270,00 zł

13.04.2019

Kurs kasjera złotowego

420,00 zł

349,00 zł

15.04.2019

Bancassurance w praktyce

330,00 zł

270,00 zł

18.04.2019

Akademia Monitoringu Kredytowego – Czynności
wykonywane w ramach monitoringu
Zjazd 1

450,00 zł

375,00 zł

24.04.2019

Egzekucja z rachunku bankowego

460,00 ZŁ

365,00 ZŁ

26.04.2019

Ocena zdolności kredytowej gospodarstw rolnych

330,00 zł

270,00 zł

08.05.2019

Badanie podmiotów powiązanych z kredytobiorcą
i ich wpływu na sytuację ekonomiczno-finansową
kredytobiorcy oraz ryzyko jego kredytowania

330,00 zł

270,00 zł

10.05.2019

Mieszkaniowy rachunek powierniczy według regulacji zrzeszeniowej SGB

330,00 zł

270,00 zł

11.05.2019

Kurs kasjera walutowego

420,00 zł

349,00 zł

14.05.2019

Kurs dla pracowników banków zajmujących się obsługą finansowania hipotecznego – kurs z egzaminem

400,00 zł

320,00 zł

15.05.2019

Kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania –
zasady udzielania oraz obsługi kredytów z linii RR,
Z, K03

330,00 zł

270,00 zł

15.05.2019

Ryzyko kredytowe – informacje podstawowe

580,00 zł

420,00 zł

17.05.2019

Akademia Monitoringu Kredytowego – Monitoring
klientów instytucjonalnych oraz monitoring zabezpieczeń
Zjazd 2

450,00 zł

375,00 zł
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śzkolenia zrześzeniowe ‒ Poznan

Ocena oraz weryfikacja wartości nieruchomości stano20.05.2019 wiących zabezpieczenie ekspozycji kredytowych – analiza ryzyka

330,00 zł

270,00 zł

22.05.2019 Księgi wieczyste i hipoteka – przewodnik dla bankowca 460,00 ZŁ

365,00 ZŁ

23.05.2019

Ubezpieczenia w Banku – jaki produkt zaoferować
klientowi

330,00 zł

270,00 zł

Procesy obsługi klienta w zakresie kart i usług bankowości elektronicznej – na bazie nowych regulacji w ra24.05.2019 mach umowy ramowej. Zmiany w ofercie produktowej.
Zmiany w regulacjach związane ze zmianą ustawy o
usługach płatniczych

330,00 zł

270,00 zł

Akademia Monitoringu Kredytowego – Monitoring ekspozycji kredytowych – jak zapewnić wysoką jakość
27.05.2019
procesu?
Zjazd 3

450,00 zł

375,00 zł

330,00 zł

270,00 zł

08.06.2019 Kurs kasjera złotowego

420,00 zł

349,00 zł

Dyrektywa PSD 2, ze szczególnym uwzględnieniem
Third Party Providers (TPP), usługi inicjacji płatności
14.06.2019 oraz usługi dostępu do rachunku w świetle nowych
przepisów. Zmiany w regulacjach związane ze zmianą
ustawy o usługach płatniczych

360,00 zł

320,00 zł

Akademia Monitoringu Kredytowego – Sygnały ostrze14.06.2019 gawcze pojawiające się w procesie monitorowania
Zjazd 4

450,00 zł

375,00 zł

Analiza kredytowa klientów prowadzących uproszczoną księgowość

330,00 zł

270,00 zł

15.06.2019 Zmiany w działalności depozytowej w bankach

330,00 zł

270,00 zł

Warunki i zasady obsługi kredytów preferencyjnych z
17.06.2019 pomocą ARIMR w powiązaniu ze zmianami rejestrowanymi w systemie WEB SI-OKP PK

330,00 zł

270,00 zł

330,00 zł

270,00 zł

580,00 zł

420,00 zł

06.06.2019

15.06.2019

17.06.2019

28.06.2019

Zdolność kredytowa rolnika zgodnie z metodyką podręcznika kredytowego

Metodyka wyceny (podejścia, metody, techniki)

Najistotniejsze błędy procesu kredytowego

*Cena zawiera rabat z tytułu e-faktury. W przypadku faktury papierowej do ceny doliczana jeśt kwota 15 zł netto.
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Tczew
Al. Solidarności 19
(Hotel Carina)
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śzkolenia zrześzeniowe ‒ Tczew

Cena*
podstawowa

Data Temat
Cena dla gr.
do 11 os.

Cena dla gr.
12 os. i więcej

11.04.2019

Zdolność kredytowa rolnika zgodnie z metodyką
podręcznika kredytowego

399,00 zł

299,00 zł

17.04.2019

Akademia Monitoringu Kredytowego
– Czynności wykonywane w ramach monitoringu
Zjazd 1

510,00 zł

425,00 zł

06.05.2019

Akademia Monitoringu Kredytowego – Monitoring
klientów instytucjonalnych oraz monitoring zabezpieczeń
Zjazd 2

510,00 zł

425,00 zł

07.05.2019

Ubezpieczenia w Banku – jaki produkt zaoferować
klientowi

399,00 zł

299,00 zł

10.05.2019

Metodyka wyceny (podejścia, metody, techniki)

399,00 zł

299,00 zł

Restrukturyzacja kredytów w banku spółdzielczym jako najefektywniejszy sposób poprawy jakości portfela kredytowego. Praktyczne aspekty
restrukturyzacji bankowych ekspozycji kredytowych

630,00 zł

480,00 zł

15.05.2019

Kurs dla pracowników banków zajmujących się
obsługą finansowania hipotecznego
– kurs z egzaminem

400,00 zł

320,00 zł

17.05.2019

Procesy obsługi klienta w zakresie kart i usług
bankowości elektronicznej – na bazie nowych regulacji w ramach umowy ramowej. Zmiany w
ofercie produktowej. Zmiany w regulacjach związane ze zmianą ustawy o usługach płatniczych

399,00 zł

299,00 zł

22.05.2019

Kurs kasjera złotowego

420,00 zł

349,00 zł

23.05.2019

Kurs kasjera walutowego

420,00 zł

349,00 zł

07.06.2019

Dyrektywa PSD 2, ze szczególnym uwzględnieniem Third Party Providers (TPP), usługi inicjacji
płatności oraz usługi dostępu do rachunku w
świetle nowych przepisów. Zmiany w regulacjach
związane ze zmianą ustawy
o usługach płatniczych

420,00 zł

350,00 zł

07.06.2019

Akademia Monitoringu Kredytowego
– Monitoring ekspozycji kredytowych
– jak zapewnić wysoką jakość procesu?
Zjazd 3

510,00 zł

425,00 zł

13-14.05.2019
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13.06.2019

Akademia Monitoringu Kredytowego
– Sygnały ostrzegawcze pojawiające się
w procesie monitorowania
Zjazd 4

510,00 zł

425,00 zł

17.06.2019

Jak efektywnie monitorować ekspozycję kredytową

580,00 zł

420,00 zł

*Cena zawiera rabat z tytułu e-faktury. W przypadku faktury papierowej do ceny doliczana jeśt kwota 15 zł netto.
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śzkolenia zrześzeniowe ‒ Tczew

Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 89-91
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śzkolenia zrześzeniowe ‒ Bydgośzcz

Cena*
podstawowa

Data Temat
Cena dla gr.
do 11 os.

Cena dla gr.
12 os. i więcej

10.04.2019

Warunki i zasady obsługi kredytów preferencyjnych z pomocą ARIMR w powiązaniu ze
zmianami rejestrowanymi w systemie WEB SIOKP PK

360,00 zł

270,00 zł

24.04.2019

Kurs kasjera złotowego

420,00 zł

349,00 zł

25.04.2019

Kurs kasjera walutowego

420,00 zł

349,00 zł

16.05.2019

Finansowanie gospodarstw rolnych
– od produkcji do ekonomii

360,00 zł

270,00 zł

21.05.2019

Ryzyko operacyjne w praktyce
– warsztaty komputerowe

450,00 zł

380,00 zł

24.05.2019

Zmiany w działalności depozytowej
w bankach

360,00 zł

270,00 zł

26.06.2019

Kurs kasjera złotowego

420,00 zł

349,00 zł

27.06.2019

Kurs kasjera walutowego

420,00 zł

349,00 zł

*Cena zawiera rabat z tytułu e-faktury. W przypadku faktury papierowej do ceny doliczana jeśt kwota 15 zł netto.
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Warszawa
ul. Wolska 191 (Hotel Colibra)
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śzkolenia zrześzeniowe ‒ Warśzawa

Cena*
podstawowa

Data Temat
Cena dla gr.
do 11 os.

Cena dla gr.
12 os. i więcej

01.04.2019

Wycena nieruchomości jako element ryzyka kredytowego

580,00 zł

420,00 zł

05.04.2019

Bancassurance w praktyce

399,00 zł

299,00 zł

630,00 zł

480,00 zł

Restrukturyzacja kredytów w banku spółdzielczym
jako najefektywniejszy sposób poprawy jakości
09-10.04.2019
portfela kredytowego. Praktyczne aspekty restrukturyzacji bankowych ekspozycji kredytowych
10.04.2019

Kurs kasjera złotowego

420,00 zł

349,00 zł

11.04.2019

Kurs kasjera walutowego

420,00 zł

349,00 zł

25.04.2019

Analiza płynności i analiza wskaźnikowa
w analizie finansowej podmiotów instytucjonalnych

399,00 zł

299,00 zł

09.05.2019

Badanie podmiotów powiązanych z kredytobiorcą i
ich wpływu na sytuację ekonomiczno-finansową
kredytobiorcy oraz ryzyko jego kredytowania

399,00 zł

299,00 zł

10.05.2019

Dyrektywa PSD 2, ze szczególnym uwzględnieniem
Third Party Providers (TPP), usługi inicjacji płatności oraz usługi dostępu do rachunku w świetle nowych przepisów. Zmiany w regulacjach związane ze
zmianą ustawy o usługach płatniczych

420,00 zł

350,00 zł

15.05.2019

Kurs kasjera złotowego

420,00 zł

349,00 zł

16.05.2019

Kurs kasjera walutowego

420,00 zł

349,00 zł

28.05.2019

Kurs dla pracowników banków zajmujących się obsługą finansowania hipotecznego
– kurs z egzaminem

400,00 zł

320,00 zł

05.06.2019

Samoocena i zarządzanie ryzykiem operacyjnym w
Banku

390,00 zł

320,00 zł

11.06.2019

Kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania – zasady udzielania oraz obsługi kredytów
z linii RR, Z, K02

399,00 zł

299,00 zł

12.06.2019

Nieruchomości – podstawowe pojęcia oraz zasady
wyceny (regulacje prawne oraz metodologia)

399,00 zł

299,00 zł
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12.06.2019

Kurs kasjera złotowego

420,00 zł

349,00 zł

13.06.2019

Kurs kasjera walutowego

420,00 zł

349,00 zł

*Cena zawiera rabat z tytułu e-faktury. W przypadku faktury papierowej do ceny doliczana jeśt kwota 15 zł netto.
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śzkolenia zrześzeniowe ‒ Warśzawa

Lututów
ul. Klonowska 2

(Rejonowy Bank Spółdzielczy)
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śzkolenia zrześzeniowe ‒ Lututow

Cena*
podstawowa

Data Temat

12.04.2019

Procesy obsługi klienta w zakresie kart i usług bankowości elektronicznej – na bazie nowych regulacji
w ramach umowy ramowej. Zmiany w ofercie produktowej. Zmiany w regulacjach związane ze zmianą ustawy o usługach płatniczych

Cena dla gr.
do 11 os.

Cena dla gr.
12 os. i więcej

380,00 zł

280,00 zł

*Cena zawiera rabat z tytułu e-faktury. W przypadku faktury papierowej do ceny doliczana jeśt kwota 15 zł netto.

Oferta uzupełniana na bieząco. Aktualizacja dośtępna na śtronie internetowej www.bodie.pl oraz prześyłana do bankow.
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śzkolenia zrześzeniowe ‒ Lututow

Szkolenia
on-line
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śzkolenia zrześzeniowe ‒ On-line

Szkolenia stacjonarne w formie on-line
Cena*
podstawowa

Data Temat

04-07.06.2019

Ubezpieczenia w Banku – jaki produkt zaoferować
klientowi

Cena dla gr.
do 11 os.

Cena dla gr.
12 os. i więcej

280,00 zł
+ VAT

220,00 zł
+ VAT

Kursy e-learningowe
Cena*

Temat
Ochrony informacji w Zrzeszeniu SGB

19,00 zł + VAT

Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych w Zrzeszonych
Bankach Spółdzielczych SGB

15,00 zł + VAT

Standardy jakości obsługi dla BS front office

15,00 zł + VAT

Tajemnica bankowa

100,00 zł + VAT

Ochrona danych osobowych

85,00 zł + VAT

Historia bankowości spółdzielczej

100,00 zł + VAT

Symulator sprzedaży

150,00 zł + VAT

Symulator zachowań menadżerskich

180,00 zł + VAT

*Cena zawiera rabat z tytułu e-faktury. W przypadku faktury papierowej do ceny doliczana jeśt kwota 15 zł netto.

Oferta uzupełniana na bieząco. Aktualizacja dośtępna na śtronie internetowej www.bodie.pl oraz prześyłana do bankow.
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śzkolenia zrześzeniowe ‒ On-line

Noclegi
Poznań
Hotele Ikar (ul. Kościuszki 118): 150 zł (nocleg w pokoju dwuośobowym z kolacją i
śniadaniem, oraz dowoz do i z hotelu) lub inny o rownowaznym śtandardzie.
Hotel Novotel Poznań Centrum (pl. Andersa 1): 170 zł (nocleg w pokoju dwuośobowym z kolacją i śniadaniem oraz dowoz w dniu śzkolenia z BODiE do i z hotelu) lub inny o rownowaznym śtandardzie.
Uwagi: Hotele posiadają dodatkowo płatny parking. Do rezerwacji pokoju jednoosobowego doliczamy 100 zł.
O wyborze hotelu decyduje dostępność miejsc noclegowych.
Tczew
Hotel Carina (Al. Solidarności 19): 140 zł (nocleg w pokoju dwuośobowym z kolacją
i śniadaniem).
Uwagi: Hotel posiada bezpłatny parking. Do rezerwacji pokoju jednoosobowego doliczamy 100 zł.
Bydgoszcz
Hostel 24 (ul. Lelewela 35a): 130 zł (nocleg w pokoju dwuośobowym z kolacją i śniadaniem)
Hotel Zawisza (ul. Gdańska 163): 140 zł (nocleg w pokoju dwuośobowym z kolacją i
śniadaniem)
Hotel Maraton (ul. Powstańców Warszawy 13): 150 zł (nocleg w pokoju dwuośobowym z kolacją i śniadaniem).
Uwagi: Hotele posiadają bezpłatny parking. Do rezerwacji pokoju jednoosobowego doliczamy 100 zł. O wyborze hotelu decyduje dostępność miejsc noclegowych. Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji zastrzega sobie prawo wyboru hotelu dla całej grupy szkoleniowej.
Warszawa
Hotel Colibra (ul. Wolska 191): 180 zł (nocleg w pokoju dwuośobowym z kolacją i
śniadaniem).
Uwagi: Hotel posiada płatny parking. Do rezerwacji pokoju jednoosobowego doliczamy
100 zł.
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Warunki uczestnictwa w kursach/szkoleniach
Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji
Informacje organizacyjne
Ramy czasowe szkoleń:
kurśy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają śię o godzinie 10:00,
kurśy dwudniowe: zajęcia w pierwśzym dniu rozpoczynają śię o godzinie 10:00, w drugim dniu o
godzinie 9:00.
Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa
Zgłoszenia przyjmowane śą na podśtawie formularza zgłośzeniowego, wypełnionego i podpiśanego
przez upowaznioną ośobę, prześłanego fakśem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE.
Formularz zgłośzeniowy zamieśzczony jeśt na koncu katalogu, a takze na śtronie internetowej:
www.bodie.pl.
Realizacja zaplanowanego kurśu/śzkolenia potwierdzana jeśt mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kurśu/śzkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje śię z zaintereśowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłośzeniu adreś e-mail).
Rezygnacja przyjmowana jeśt jedynie w formie piśemnej (e-mail lub fax) najpozniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie pozniejśzym uprawnia BODiE do wyśtawienia faktury na kwotę umozliwiającą pokrycie ponieśionych kośztow w wyśokości 50% odpłatności za śzkolenie. Brak piśemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wyśtawienia faktury w wyśokości
100% odpłatności za śzkolenie.

Zasady odpłatności
Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: ucześtnictwo w zajęciach, materiały śzkoleniowe, poczęśtunek w przerwach (kawa, herbata, ciaśtka), obiad, wydanie w dniu śzkolenia zaświadczenia o
ukonczeniu kurśu/śzkolenia, rabat z tytułu korzyśtania z e-faktury, opiekę organizatora.
W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukonczeniu śzkolenia w dniu śzkolenia, zośtanie ono
wyśłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.
W przypadku kurśu/śzkolenia 2- lub 3-dniowego iśtnieje mozliwośc zarezerwowania noclegu za
dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.
Płatnośc za kurś/śzkolenie naśtępuje na podśtawie faktury VAT wyśtawionej po zakonczeniu kurśu/śzkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje śię do przekazania nazwiśka ośoby ucześtniczącej w
kurśie/śzkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie pozniej niz dwa dni przed
terminem kurśu/śzkolenia.
Faktury wyśyłane śą w werśji elektronicznej, na adreś e-mail podany w oświadczeniu, ktory znajduje
śię na koncu oferty oraz na śtronie www.bodie.pl. W przypadku korzyśtania z faktury papierowej do
ceny doliczana jeśt kwota 15,00 zł netto.
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Reklamacje
Procedura śkładania reklamacji oraz Formularz zgłośzenia reklamacji znajduje śię na śtronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: httpś://www.bodie.pl/do-pobrania
Polityka ochrony danych osobowych
RODO
Adminiśtratorem Twoich danych ośobowych jeśt Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. z
śiedzibą w Poznaniu (61-725) przy ul. Mielzynśkiego 20 (dalej jako BODiE).
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane ośobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją oraz dokumentacją przeprowadzonych kurśow. Podśtawą prawną przetwarzania Twoich danych ośobowych jeśt prawnie
uzaśadniony intereś BODiE jakim jeśt organizacja i prowadzenie śzkolen.
Podanie danych nie jeśt obowiązkowe ale jeśt niezbędne do dokonania rejeśtracji i wzięcia udziału w
śzkoleniu.
BODiE nie będzie udośtępniac Twoich danych ośobowych innym odbiorcom, chyba ze będzie do tego
zobowiązany na podśtawie przepiśow prawa.
Twoje dane nie będą przekazywane do panśtw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane ośobowe przetwarzane będą przez cały okreś śzkolenia oraz dla celow archiwizacyjnych
nie dłuzej niz 5 lat.
Jakie masz prawa?
Przyśługuje Ci prawo do:
•

dośtępu do śwoich danych ośobowych i otrzymania kopii danych ośobowych podlegających
przetwarzaniu;

•

śprośtowania śwoich nieprawidłowych danych;

•

ządania uśunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wyśtąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

•

ządania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wśkazanych w art. 18 RODO;

•

wnieśienia śprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w śkazanych w art. 21 RODO;

•

przenośzenia dośtarczonych danych, przetwarzanych w śpośob zautomatyzowany.

Jezeli uwazaśz, ze Twoje dane ośobowe śą przetwarzane niezgodnie z prawem, moześz wnieśc śkargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warśzawa).
Kontakt
Jeśli potrzebujeśz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych ośobowych lub chceśz śkorzyśtac z przyśługujących Ci praw, śkontaktuj śię z nami:
•

Inśpektor Ochrony Danych: iod@bodie.pl

•

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. z śiedzibą w Poznaniu (61-725) przy

ul. Mielzynśkiego 20.
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AKCEPTACJA E-FAKTURY

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o.
ul. Mielżyńskiego 20
61-725 Poznań

Imię i nazwisko/nazwa firmy*
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania/siedziba*
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres E-MAIL*
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…....
Telefon kontaktowy*
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...
*pola obowiązkowe
Akceptuję wyśtawianie i prześyłanie faktury w formie elektronicznej przez Bankowy Ośrodek Doradztwa i
Edukacji Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Miniśtra Finanśow z dnia 20.12.2012 r. w śprawie prześyłania
faktur w formie elektronicznej, zaśad ich przechowywania oraz trybu udośtępniania organowi podatkowemu
lub organowi kontroli śkarbowej – Dz.U. z 2012 r. poz. 1528 oraz obowiązującym w Bankowym Ośrodku Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. Regulaminem wyśtawiania i prześyłania faktur w formie elektronicznej. Przyjmuję
do wiadomości, iz zgodnie z art. 24 uśt. 1 uśtawy z dnia 29 śierpnia 1997 r. o ochronie danych ośobowych (tj.:
Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) Adminiśtratorem moich danych ośobowych zawartych we wniośku jeśt
Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. z śiedzibą w Poznaniu przy ul. Mielzynśkiego 20.

Potwierdzam, iz zośtałam/-em poinformowana/-ny o prawie dośtępu do treści tych danych oraz ich
poprawiania.

Oświadczam, ze zapoznałam/-em śię z Regulaminem prześyłania faktur w formie elektronicznej.
________________________
data i podpiś klienta
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Formularz zgłoszeniowy
Temat:

Termin i miejsce:

Imię i nazwisko

Obiad:
S – standardowy
W – wegetariański

Noclegi:
pokój 2-os. Pokój 1-os.
(za dodatkową opłatą
100 zł)

Wyrażam/nie wyrażam zgodę/zgody na dopłatę do ceny szkolenia w przypadku zebrania grupy mniejszej niż 11 osób (zaznaczyć wybraną opcję).

Dane do wystawienia faktury VAT:
Pełna nazwa Banku
Adres Banku
NIP
Informacje dodatkowe:
E-mail do kontaktu
Telefon i fax do kon-

taktu
Osoba do kontaktu z
BODiE
Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia
faktury za kurs, niezależnie od przybycia i obecności osoby zgłoszonej.

Główny księgowy

Prezes / Dyrektor

Data
ul. Mielżyńskiego 20
61-725 Poznań
T.: (61) 42 37 201, 202
M.: +48 698 990 388
M.: +48 600 450 122
F.: (61) 42 37 109
E.: k.stempel@bodie.pl
i.cybart@bodie.pl

ul. Chodkiewicza 89-91
85-950 Bydgoszcz
T.: (52) 32 35 265
M.: +48 602 120 994
M.: +48 512 497 339
F.: (52) 32 89 252
E.: j.urbanska@bodie.pl
i.szulc@bodie.pl
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Hotel Colibra
ul. Wolska 191, 01-258 Warszawa
T.: (22) 20 83 882
M.: +48 608 386 349
M.: +48 692 412 492
F.: (22) 83 69 962
E.: j.szafranowska@bodie.pl
j.wlodarska@bodie.pl

Programy kursów i szkoleń: www.bodie.pl
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Oddział w Poznaniu
61-725 Poznań
ul. Mielżyńskiego 20
T.: +48 61 42 37 201/202
F.: +48 61 42 37 109
E.: poznan@bodie.pl
Oddział w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 89–91
T.: +48 52 32 35 265
F.: +48 52 32 89 252
E.: bydgoszcz@bodie.pl

Oddział w Warszawie
ul. Wolska 191
01-258 Warszawa (Hotel Colibra)
T.: +48 22 20 83 882
F.: +48 22 83 69 962
E.: warszawa@bodie.pl
Centrala
61-725 Poznań
ul. Mielżyńskiego 20
Księgowość
M.: +48 61 42 37 208
F.: +48 61 42 37 107
E.: ksiegowosc@bodie.pl
Sekretariat
M.: +48 608 339 937
T.: +48 61 42 37 200
F.: +48 61 42 37 107
E.: sekretariat@bodie.pl
Wydawnictwo
M.: +48 505 459 471
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